„Dzień Motocyklisty” na Torze Poznań
JuŜ w środę 15 lipca 2009 Automobilklub Wielkopolski zaprasza serdecznie wszystkich
motocyklistów-amatorów do jazd na Torze Poznań.
Będzie to pierwsza edycja „Dnia Motocyklisty”, którego załoŜeniem jest umoŜliwienie
poruszającym się na co dzień po drogach publicznych motocyklistom, konfrontowanie
swoich umiejętności oraz korygowanie nieprawidłowych nawyków.
Warto zatem skorzystać w bezpiecznych warunkach toru, z moŜliwości dokładniejszego
zapoznania się z eksploatowanym przez nas motocyklem, by zwiększyć świadomość
panowania nad nim.
Podczas „Dnia Motocyklisty” na Torze „Poznań” będzie teŜ moŜna skorzystać z rad
doświadczonych instruktorów.

Harmonogram zajęć:
8.00
8.30
9.00 – 9.30
9.30 – 10.15
10.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.45
15.00 – 18.00

otwarcie biura imprezy, sprawdzanie dokumentów: prawo jazdy,
ubezpieczenie motocykla
rozpoczęcie pomiaru głośności (dopuszczalna norma to 98 dB)
wykład o zasadach poruszania się po torze, o bezpieczeństwie oraz
podział na grupy
opis motocykla i zasad jego obsługi
jazdy po torze wraz z ćwiczeniami ze sprawności prowadzenia motocykla
przerwa - lunch
jazdy po torze z ćwiczeniami
jazda z podziałem na grupy jak podczas cotygodniowego doskonalenia
jazdy motocyklem

Cennik dla uczestnika:

godziny

członkowie AW

pozostali uczestnicy

cały dzień
8.00 – 18.00

260 zł (przelew lub wpłata)
310 zł (gotówka)
50 zł

360 zł (przelew lub wpłata)
410 zł (gotówka)
100 zł

tylko zwyczajowe środowe jazdy

15.00 – 18.00
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową tor@aw.poznan.pl lub sport@aw.poznan.pl
Zapraszamy do korzystania z naszej bazy noclegowej: pokojów 2 i 3 osobowych
oraz 6 osobowych domków kempingowych.
Prosimy o dokonywanie wpłat przed przyjazdem na Tor „Poznań” na numer rachunku bankowego
Automobilklubu Wielkopolski: BZ WBK 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394) zachowując dowód
wpłaty celem okazania w biurze imprezy.
Biuro imprezy oraz kasa czynne będą w godz. 8.00 – 14.00 w wieŜy głównej (od 14.00 kasa będzie
przy bramie wjazdowej na tor).

„Dzień Motocyklisty” jest niezaleŜny od warunków atmosferycznych.
ZAPRASZAMY!!!

